ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Μέρες Χούντας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών ενώνει την οργή και την αγανάκτησή του με την οργή και την
αγανάκτηση των φοιτητών, των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και των πολιτών για την
πρωτοφανή επίδειξη αυταρχισμού σήμερα στο κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Οι εικόνες που είδαμε με την εισβολή δυνάμεων των ΜΑΤ και της ομάδας Δέλτα,
πάνοπλων και με πλήρη εξοπλισμό, με τη μαζική προσαγωγή δεκάδων φοιτητών του
Πανεπιστημίου, με την προσπάθεια να παραβιαστεί η πόρτα του κτιρίου με ηλεκτρικό τροχό, με
τους προπηλακισμούς εναντίον εργαζομένων του Πανεπιστημίου, ακόμη και βουλευτών, μόνο με
τις μέρες της Χούντας μπορούν να συγκριθούν. Ήρθαν να συμπληρώσουν το φασιστικής
έμπνευσης «μαύρο» στη δημόσια ΕΡΤ και την κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας αστικής
συνταγματικής νομιμότητας στο πρόσωπο του απεργού πείνας Κώστα Σακκά, που είναι
προφυλακισμένος για περισσότερο από 2,5 χρόνια, χωρίς δίκη. Η κυβέρνηση του κοινωνικού
ολέθρου και της πλήρους υποτέλειας προς την Τρόικα σπεύδει τώρα να επιβάλει στρατιωτικό
νόμο μέσα στα Πανεπιστήμια.
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου δεν αποσκοπούσε
στην αποφυγή «επεισοδίων» αλλά στη δυνατότητα της αστυνομίας να εισβάλει και να
συλλαμβάνει αγωνιζόμενους φοιτητές, που διαμαρτύρονται για μια πολιτική που διαλύει το
δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Ότι η αστυνομική εισβολή χρειάστηκε ως πρόσχημα την ψευδή καταγγελία του Συμβουλίου
Ιδρύματος ότι «απειλείται» δείχνει και τον πραγματικό ρόλο αυτών των οργάνων που το
πανεπιστημιακό κίνημα κατηγορηματικά έχει απορρίψει. Τα Συμβούλια Ιδρύματος δεν είναι
μόνο οι «δούρειοι ίπποι» της εμπορευματοποίησης και του επιχειρηματικού πανεπιστημίου, αλλά
και μοχλοί για την αυταρχική μετάλλαξη του Πανεπιστημίου και το τέλος της δημοκρατίας μέσα
στα Πανεπιστήμια. Αυτοί που χτες κατήγγειλαν τους φοιτητές και χαιρέτιζαν τις
«μεταρρυθμίσεις» όπως η συνάδελφος Βάσω Κιντή, τώρα έχουν και την εξουσία να καλούν την
αστυνομία να συλλαμβάνει φοιτητές. Και εμείς το λέμε καθαρά όσες και όσοι φωνάζουν την
αστυνομία στο Πανεπιστήμιο για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαμαρτυρία και αγώνα δεν είναι
πια άξιοι να φέρουν τον τίτλο του ακαδημαϊκού δασκάλου, αλλά εχθροί του Πανεπιστημίου,
συνεχιστές των χειροκροτητών του Παπαδόπουλου και των συνεργατών της δικτατορίας.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί ούτε αυταπάτες, αλλά μόνο
ανυποχώρητοι αγώνες. Στο πλευρό των φοιτητών και των εργαζομένων και με κατεύθυνση την
πλήρη ανατροπή του θεσμικού πλαισίου που έφερε τα Συμβούλια Ιδρύματος, την κατάργηση του
Ασύλου και τη γενίκευση της λογικής των αγοραίων αυταρχικών εκπαιδευτηρίων. Με
κλιμάκωση των αγώνων και αντιπαράθεση σε όλες τις πλευρές της κυρίαρχης πολιτικής. Με
συνάντηση με όλα τα κινήματα για να ανατρέψουμε τις Τρόικες, τις πολιτικές και τις
κυβερνήσεις τους.
Ή το Πανεπιστήμιο θα ξαναγίνει αγωνιζόμενο, μαχόμενο και ικανό να ανατρέπει πολιτικές ή θα
πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την εποχή που οι διμοιρίες των ΜΑΤ θα είναι μονίμως
εγκατεστημένες στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ως Δίκτυο Πανεπιστημιακών θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να μη χρειαστεί να ζήσουμε ποτέ αυτό το ενδεχόμενο. Σε αυτή τη μάχη θα
κριθούμε όλες και όλοι μας…
8 Ιουλίου 2013

